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PŘÍLOHA 

OPRAVA 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se 
stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření 

nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení 
(EHS) č. 295/91  

 

(Úř. věst. L 46, 17.2. 2004, s. 1) 

(Zvláštní vydání v češtině, kapitola 7, svazek 8, s. 10) 

Strana 14, čl. 7 odst. 2  

místo: 

„2. Jestliže je cestujícím v souladu s článkem 8 nabídnuto přesměrování na jejich cílové místo 

určení, může provozující letecký dopravce o 50 % snížit odškodné stanovené podle odstavce 1, 

pokud přesměrovaný let nepřekračuje plánovaný čas příletu původně rezervovaného letu: 

a) o dvě hodiny v případě všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů, nebo 

b) o tři hodiny v případě všech letů ve Společenství delších než 1500 kilometrů a všech ostatních 

letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů, nebo 

c) o čtyři hodiny v případě všech letů nespadajících pod písmeno a) nebo b). 

the operating air carrier may reduce the compensation provided for in paragraph 1 by 50 %.“  

má být: 

„2. Jestliže je cestujícím v souladu s článkem 8 nabídnuto přesměrování na jejich cílové místo 

určení, může provozující letecký dopravce o 50 % snížit odškodné stanovené podle odstavce 1, 

pokud přesměrovaný let nepřekračuje plánovaný čas příletu původně rezervovaného letu: 

a) o dvě hodiny v případě všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů, nebo 

b) o tři hodiny v případě všech letů ve Společenství delších než 1500 kilometrů a všech ostatních 

letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů, nebo 
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c) o čtyři hodiny v případě všech letů nespadajících pod písmeno a) nebo b).“ 
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